
کمک اجتماعی برای اتباع خارجی
 یک تبعه خارجی در پولند هستید و به حمایت نیاز دارید – ببینید

چه کمک های اجتماعی می توانید دریافت کنید
 یک تبعه خارجی در پولند هستید و به حمایت نیاز دارید – ببینید

چه کمک های اجتماعی می توانید دریافت کنید

 اگر شام در پولند حق پناهندگی و یا حق دفاعی گرفتید به مرکز والسوالی کمک به خانواده در والسوالی مراجع کنید که مربوط

 به شهر شام باشد و در مدت ۶۰ روز از تاریخ دریافت حق پناهندگی و یا حق دفاعی درخواست برای گرفنت حق برای کمک

مخصوص پیوسنت به جامعه مخصوص اتباع خارجی بدهید

: http://rjps.mpips.gov.plشامره ی متاس به مرکز کمک های خانواده در والسوالی با کمک از وبسایت پیدا می کنید

 انجام دادن کمک های اجتامعی به دوش مرکزهای کمک های اجتامعی در بخش ها و شهر ها می باشد که در هر

بخش و شهر در پولند هستند و مرکز والسوالی مخصوص کمک ها به فامیل که در هر والسوالی کارمی کنند

 کمک مخصوص پیوسنت به جامعه

 در مرکز والسوالی مخصوص کمک ها به خانواده کمک انجام می شود به شکل مشورتهای تخصاصی و مداخله در زمان

بحران و هامنند کمک مخصوص پیوسنت پناهندگان و اشخاصی با حق دفاعی

 اتباع خارجی که حق پناهندگی در پولند دارند و یا حق دفاعی )و هامنند اتباع خارجی که در پولند اقامت براساس

 کارت اقامت موقتی دارند به دلیل پیوسنت به خانواده برای عضو فامیل تبعه خارجی که در محدوده ی پولند زندگی می

 کند و حق پناهندگی و یا حق پناهندگی بین املللی دارد( ممکن است که از کمک ۱۲ ماهه استفاده کنند در چارچوب

برنامه ی خصوصی مخصوص پیوسنت آنها به جامعه

کمک داده می شود به شکل

پول نقد  

پرداخت بیمه ی صحت   

کار اجتامعی 

مشورت های تخصاصی شامل مشورت های حقوقی و روانشناسی و خانوادگی 

اطالعات دادن و حامیت در روابط با نهادهای دیگری 

کارهای دیگری که کمک کنند به پروسه ی پیوسنت تبعه خارجی به جامعه 

 برای پرداخت هزینه های زندگی به خصوص برای خوراک و لباس 

و کفش و مواد بهداشتی و پرداخت هزینه های خانه و

برای پرداخت هزینه های یادگیری زبان پولندی 
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کمک اجتماعی برای اتباع خارجی



کمک اجتامعی

 حق برای کمک های اجتامعی به طور کامل فقط برای اتباع خارجی است که مکان زندگی در پولند دارند در اینجا

زندگی می کنند و دارای

 حق برای استفاده از کمک اجتامعی هم اشخاصی دارند که در پولند زندگی می کنند و اتباع کشورهای عضو اتحاده ی

 اروپا می باشند و کشورهای پیامن اروپایی برای فروش آزاد – طرفین قرارداد در مورد محدوده ی بزرگانی اروپایی و یا

سوییس و عضو های خانواده هایشان که حق اقامت و یا حق اقامت دامئی در محدوده ی پولند دارند

 کمک اجتامعی پناه و نان و لباس الزمی و پول ویژه در اختیار اتباع خارجی می باشد که مکان زندگی داشته باشند و

اقامت در محدوده ی پولند داشته باشند به دلیل

 اتباع خارجی که حق دارند که از کمک اجتامعی استفاده کنند اگر در رشایط سخت زندگی باشند و رشایط گرفنت کمک

از طرف نهادهای مخصوص کمک اجتامعی ممکن است که در مرکز کمک اجتامعی کمک بگیرند به شکل

 اجازه ی اقامت ثابت می باشند 

اجازه ی اقامت باشنده ی طوالنی مدت در اتحاده ی اروپا 

حق پناهندگی 

حق دفاعی 

 اجازه ی اقامت موقتی مخصوص پیوند خانوادگی برای عضو خانواده تبعه خارجی که در محدوده ی 

پولند زندگی می کند و حق پناهندگی دارد و یا پناهندگی بین املللی

 اجازه اقامت موقتی که به اشخاصی داده می شود که اجازه ی اقامت باشنده ی طوالنی مدت صدور 

 یک کشور دیگر اتحاده ی اروپا را دارند که برنامه ی کار کردن را دارند و یا برنامه ی فعالیت بزرگانی و یا برنامه ی

 درس خواندن و یا ادامه ی تحصیل و یا کارآموزی در محدوده ی جمهوری پولند یا ذکر می کنند که رشایط دیگری

وجود دارد که دلیلی برای زندگی در پولند می شوند

اجازه ی برشدوستانه 

اجازه ی اقامت تحمل شده 

پول نقد – از جمله کمک پولی موقتی و پول ویژه و پول ویژه برنامه های خاص 

 کمک های غیر مالی – از جمله کار اجتامعی و پناه و نان و خدمات مراقبتی در مکان زندگی و در 

مرکزهای کمکی و خانه ی محافظت شده و اقامت و خدامات در خانه ی مخصوص کمک اجتامعی
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 اگر شام و یا خانواده ی شام به کمک نیاز دارید به مرکز کمکهای اجتامعی مراجع کنید در شهری که در آن زندگی می کنید. متاس با

:مرکز کمک اجتامعی می توانید در شهرداری و یا مرکز بخش پیدا کنید. می توانید همچنین از متور جستجوی آنالین استفاده کنید

http://rjps.mpips.gov.pl
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